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Norwegian med et årsresultat på 623
millioner i 2012

Norwegian fremlægger i dag et årsresultat før skat på godt 623 millioner
norske kroner, en forbedring på 457 millioner norske kroner fra året før. 2012
er præget af god trafikvækst og international ekspansion med mange nye
ruter og etablering af nye baser. I løbet af sidste år blev 13 fabriksnye fly
yderligere indfaset.

I 4. kvartal alene omsatte Norwegian for 3,1 milliarder norske kroner, en
stigning på 22 pct. fra tilsvarende kvartal året før.  Resultatet før skat (EBT)
blev for kvartalet 23 millioner norske kroner, 211 millioner norske kroner
bedre end i 2011. 4,37 millioner passagerer fløj med selskabet i 4. kvartal i



2012, hvilket udgjorde en passagervækst på 10 pct.

Omsætningen på årsbasis blev godt 12,9 milliarder norske kroner, en stigning
på 22 procent. Norwegian fragtede 17,7 millioner passagerer i 2012, en
stigning på to millioner eller 13 pct. Belægningen blev i 2012 den samme
som året før, 79 pct. 

”Vi er meget tilfredse med dette resultat, og at vi også i et svagt kvartal for
mange flyselskaber fik en resultatforbedring på over 200 millioner norske
kroner. Belægningen holdt sig stabil i 2012, og trafikvæksten var god,” siger
administrerende direktør Bjørn Kjos.

”2012 er et år præget af international ekspansion, og vi har haft en del
nødvendige omkostninger knyttet til etableringen af nye baser i Thailand og i
Spanien. Dette er opstartsomkostninger for at kunne vokse i en global
branche. Væksten ude er også med til at sikre driften i Skandinavien og sikre
vores skandinaviske arbejdspladser,” siger Kjos.

Fornyer flyflåden
I løbet af 2012 indfasede Norwegian 13 nye Boeing 737-800-fly. I
indeværende år kommer Norwegian til at indfase yderligere 17 nye fly – 14
Boeing 737-800 og tre Boeing 787 Dreamliner.

”Flådefornyelsen giver Norwegian en betydelig konkurrencefordel i en
situation, hvor mange flyselskaber er stærkt pressede på grund af gamle fly
og høje brændstofomkostninger. Ikke mindst giver nye, mere miljøvenlige fly
vores kunder et stadig bedre tilbud, noget som afspejler sig i de gode
passagertal gennem året,” siger Kjos.

Udvalgte nøgletal for hele 2012 (2011)

Antal passagerer: 17,7 mio. (15,7 mio.)
Omsætning: 12,9 mia. norske kroner (10,5 mia. norske kroner)
Belægning: 79 pct. (79 pct.)
EBITDAR: 1,8 mia. norske kroner (1,5 mia. norske kroner)
EBITDA: 788,7 mio. norske kroner (709,9 mio. norske kroner)
EBIT: 403,5 mio. norske kroner (415,9 mio. norske kroner)
EBT: 623,2 mio. norske kroner (166,5 mio. norske kroner)
Nettoresultat: 456,6 mio. norske kroner (122,1 mio. norske kroner)

Udvalgte nøgletal for 4. kvartal 2012 (4. kvartal 2011)



Antal passagerer: 4,37 mio. (3,99 mio.)
Omsætning: 3,1 mia. norske kroner (2,5 mia. norske kroner)
Belægning: 77 pct. (79 pct.)
EBITDAR: 296,2 mio. norske kroner (216,1 mio. norske kroner)
EBITDA: 53,3 mio. norske kroner (1,7 mio. norske kroner)
EBIT: -51,9 mio. norske kroner (-85,3 mio. norske kroner)
EBT: 23,0 mio. norske kroner (-187,7 mio. norske kroner)
Nettoresultat: 23,6 mio. norske kroner (-133,3 mio. norske kroner)

For mere deltaljeret information, se vedlagte rapport.
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Norwegian 
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. Med lave priser og kundevenlige løsninger har
Norwegian haft en stærk passsagertilvækst de seneste år. I 2011
transporterede selskabet 16 millioner passagerer. Norwegian tilbyder i dag
300 ruter til 114 destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.
Flyselskabet har 2500 ansatte og en flyflåde bestående af 68 fly. På
nuværende tidspunkt har Norwegians flåde en gennemsnitsalder på 4,9
år. Norwegian indfaser løbende nye fly og har en totalordre på levering af
271 fabriksnye fly af typen Boeing 737-800 MAX og Airbus 320neo. Når alle
flyene er på plads, kommer Norwegian til at have en af Europas mest
moderne og miljøvenlige flyflåder. Norwegian var det første flyselskab, der
tilbød WiFi om bord på europæiske flyvninger. I 2013 planlægger flyselskabet
at starte langdistanceflyvninger til USA og Asien fra Stockholm og Oslo. For
mere information besøg www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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